На основу члана 30. Став 7. Закона о високом образовању («Службени
гласник РС» број 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008,
44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 и 68/2015) и члана 40. став 1.
тачка 47. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“ број
8/2014, 6/2015, 7/2015 и 11/2015), Сенат Универзитета у Нишу, на седници
одржаној 11.07.2016. године, донео је следећи
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О ПОСТУПКУ ПРИПРЕМЕ И УСЛОВИМА ЗА ОДБРАНУ ДОКТОРСКЕ
ДИСЕРТАЦИЈЕ
Члан 1.
Члан 13. Правилника о поступку припреме и условима за одбрану
докторске дисертације („Гласник Универзитета у Нишу“ број 9/2014), мења се
и гласи:
"Члан 13.
Уколико Наставно-научно, односно Наставно-уметничко веће факултета
донесе одлуку о усвајању предложене теме докторске дисертације, на истој
седници утврђује предлог о именовању ментора.
Предлог о именовању ментора се утврђује ако се кандидат у свом
захтеву за одобравање теме докторске дисертације изјаснио да током израде
докторске дисертације има ментора.
Предлог о именовању ментора мора да садржи референце предложеног
ментора, којима се доказује испуњеност услова из става 5. овог члана.
Одговарајуће научно-стручно веће Универзитета, на предлог Наставнонаучног, односно Наставно-уметничког већа факултета, доноси одлуку о
именовању ментора.
Предложени ментор именује се из реда наставника Универзитета који
мора да буде из области из које је тема докторске дисертације и мора да
испуњава следеће услове:
1. за поље природно-математичких наука - најмање пет радова у
научним часописима са импакт фактором са SCI листе, односно SCIe
листе;
2. за поље друштвено-хуманистичких наука – остварена најмање 24
бода, и то:
1. најмање 4 бода за рад у часопису са листа SSCI или SSCIе,
SCI или SCIе, ERIH, HEINONLINE и ECOLIBRI, или у
часопису категорије М24, и
2. најмање 20 бодова за радове категорије М31, М32, М33,
М34 и М51.
(Радови категорије М31, М32, М33 и М34, доносе највише 20% потребних
бодова. У области: Филолошке науке посебне критеријуме за процену
релевантности публикације одређују Национални савет за високо образовање
и Комисија за акредитацију и проверу квалитета.);

Изведена дела, награде, жирирања, изложбе и кустоски рад од
међународног значаја

3. за поље медицинских наука - најмање пет радова у научним
часописима са импакт фактором са SCI листе, односно SCIe листе;
4. за поље техничко-технолошких наука - најмање пет радова у
научним часописима са импакт фактором са SCI листе, односно SCIe
листе;
5. у области архитектуре и урбанизма – најмање 24 бода, и то:
1. најмање 10 бодова за радове у часопису са SCI, односно SCIe
листе, или у часопису категорије М24, или из категорије SUA1,
2. најмање 14 бодова за радове категорије M11, M12, M13, M14,
M21, M22, M23, M24, SUA1, M31, M32, M33, M34 и M51, при чему
радови категорије М31, М32, М33 и М34, доносе највише 20%
потребних бодова.
СУА1 Резултати
Кат.
Бодови
Реализован архитектонски објекат, ентеријер или
јавни простор који је објављен или публикован у
СУА1.1
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међународном часопису, монографији, каталогу или
другој вишејезичној публикацији.
Награда или откуп на међународном конкурсу који
је расписан у складу са Правилником за
спровођење и реализацију конкурса из области
архитектонског и урбанистичког стваралаштва
(уколико је конкурс расписан у Републици Србији)
СУА1.2
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или у складу са важећим правилником у држави у
којој је конкурс расписан или у складу са
правилником међународних организација за област
архитектуре, урбанизма и дизајна.
Учешће у раду жирија међународног конкурса, који
је расписан у складу са Правилником за
спровођење и реализацију конкурса из области
архитектонског и урбанистичког стваралаштва
СУА1.3
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(уколико је конкурс расписан у Републици Србији)
или у складу са важећим правилником у држави у
којој је конкурс расписан или у складу са
правилником међународних организација за област
архитектуре, урбанизма и дизајна.
Награда или похвала на међународној изложби из
области архитектуре, урбанизма и дизајна са
СУА1.4
3
вишејезичним каталогом.
Учешће на међународној изложби из области
архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним СУА1.5
2
каталогом.
Кустоски рад на међународној изложби из области
архитектуре, урбанизма и дизајна са вишејезичним СУА1.6
2
каталогом.
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6. за поље уметности - доктор уметности или редовни професор из
одговарајуће уметничке области.
Услови наведени у претходном ставу почев од 01.01.2018. године
морају бити остварени у претходних 10 година.
Ментор може да води највише пет докторанада у периоду од 3 године".
Члан 2.
Члан 20. Правилника о поступку припреме и условима за одбрану
докторске дисертације („Гласник Универзитета у Нишу“ број 9/2014), мења се
и гласи:
"Члан 20.
Када је кандидат завршио рад на изради докторске дисертације,
подноси захтев за именовање Комисије за оцену и одбрану докторске
дисертације.
Уз захтев за именовање Комисије за оцену и одбрану докторске
дисертације кандидат подноси:
1. потребан број одштампаних и повезаних примерака докторске
дисертације,
2. примерак докторске дисертације у PDF формату на диску, у складу са
Упутством за обликовање, објављивање и достављање докторских
дисертација за дигитални репозиторијум Универзитета у („Гласник
Универзитета у Нишу“ број 9/2015),
3. доказ да као првопотписани аутор има:
1. за поље природно-математичких наука – најмање један рад из
области докторске дисертације објављен или прихваћен за
објављивање у научним часописима са импакт фактором са SCI
листе, односно SCIe листе;
2. за поље друштвено-хуманистичких наука - најмање један научни
рад објављен или прихваћен за објављивање у домаћем часопису
са листе министарства надлежног за науку;
3. за поље медицинских наука – најмање један рад из области
докторске дисертације објављен или прихваћен за објављивање у
научним часописима са импакт фактором са SCI листе, односно
SCIe листе;
4. за поље техничко-технолошких наука, осим у области архитектуре
и урбанизма, - најмање један рад објављен или прихваћен за
објављивање у научним часописима са импакт фактором са SCI
листе, односно SCIe листе.
У области архитектуре и урбанизма најмање један рад објављен је у
часопису категорије М21; М22; М23; М24 и М51 или припада категорији
СУА1.
5. за поље уметности – оригиналан допринос уметности и
унапређења културног и цивилизацијског окружења.
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6. за сва научна поља и уметничко поље – најмање један рад
објављен у часопису који издаје Универзитет у Нишу или
факултет Универзитета у Нишу.
Одредба из претходног става, тачка 3.6. примењује се почев од 1.
јануара 2015. године.
Испуњеност услова за одбрану докторске дисертације оцењује
одговарајуће тело (катедра или комисија) на начин који је ближе одређен
општим актом факултета".
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Гласнику Универзитета у Нишу“.
СНУ број 8/16-01-005/16-005
У Нишу, 11.07.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Проф. др Драган Антић, с.р.
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